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We reimagine sustainability 
 
Sinds jaar en dag staan wij bekend als ontwikkelaar van baanbrekende behandelingen in de 

zorg. Als Novartis hebben we niet alleen grote ambities om innovatieve geneesmiddelen en 

diensten te ontwikkelen, maar zijn wij ook elke dag bezig om deze zo duurzaam en 

verantwoord mogelijk bij de patiënt te krijgen.  

 

Overeenkomstig de pijlers van de Green Deal Duurzame Zorg richten we onze bedrijfsvoering 

zo duurzaam mogelijk in en ondersteunen en stimuleren we onze werknemers om in al hun 

activiteiten zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. We hebben diverse stappen gezet op 

zowel wereldwijd als Nederlands niveau: 

 

Bijdragen aan een gezondere leefomgeving:  
Een veranderend klimaat heeft ook invloed op de gezondheid van mensen. Denk alleen al 

aan de impact van de stijgende temperaturen op ouderen of mensen met een chronische 

aandoening. Als Novartis maken wij onze medewerkers continu bewust van het belang van 

een duurzame en gezonde leefomgeving. Dat doen we o.a. door: 

 

• Duurzaamheid is opgenomen in het trainingscurriculum voor medewerkers en 

daarnaast organiseren wij evenementen (zoals workshops en townhalls) voor onze 

medewerkers over het onderwerp. 

• We bieden een online CO2 footprint calculator aan om meer bewust te worden van je 

persoonlijke gedrag. Hiermee kunnen medewerkers hun CO2 footprint uitrekenen op 

basis van o.a. reisgedrag en het eten van vlees. De calculator laat na afloop zien 

hoeveel bomen er geplant moeten worden om deze CO2
 footprint te neutraliseren. 

• Om onze toewijding voor duurzaamheid tot uiting te brengen hebben wij op het 

kantoor in Amsterdam kunst gekozen die gelinkt is aan duurzaamheid. Verschillende 

werken zijn gemaakt op basis van afval. Op deze manier proberen wij het bewustzijn 

over duurzaamheid bij onze medewerkers te vergroten. 

• Daarnaast hebben we een speciaal “Green team” in Amsterdam die hun collega’s 

enthousiasmeren, informeren over duurzaamheid en plannen maakt over de wijze 

waarop wij met andere partijen in de gezondheidszorg kunnen samenwerken om een 

duurzamere zorg te garanderen.  

 

Bijdragen aan bewustwording en kennis:  

• We ondersteunen en stimuleren onze werknemers om in al hun activiteiten zo 

duurzaam mogelijk te werk te gaan. 

• In samenwerking met zorgverleners, gezondheidszorginstanties en de Vereniging 

Innovatieve Geneesmiddelen ontwikkelen we voorlichtingsmaterialen- en activiteiten 

om de bewustwording rondom juist gebruik van geneesmiddelen te vergroten en 

uiteindelijk te voorkomen dat ongebruikte geneesmiddelen in het milieu terecht 

komen.  

• Wij zijn onderdeel van PREMIER, een internationaal multidisciplinair publiek-privaat 

consortium met 25 organisaties. Dit project zal een nieuw informatie-en meetsysteem 

leveren voor de evaluatie van de milieubelasting van medicijnen (What is PREMIER? 

– imi-premier). 

• Novartis past impact valuation toe om de impact die wij als bedrijf hebben, op onder 

andere het milieu, in kaart te brengen. De gedetailleerde data over de impact die wij 

in Nederland maken, wordt door het lokale Green Team gebruikt om enerzijds 

bewustwording onder en kennis over dit onderwerp te bevorderen en anderzijds 

concrete en meetbare pijnpunten te kunnen definiëren om hier op te acteren. 

• Bewustwording rondom het verspillen van voedsel en het belang van inzameling van 

plastic afval in kantoor setting. 

 

 

https://imi-premier.eu/what-is-premier/
https://imi-premier.eu/what-is-premier/
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Verminderen CO2-emissie: 
Op het gebied van energie-en klimaatbestendigheid heeft Novartis grote ambities. Voor 2030 

hebben we ons ten doel gesteld om volledig CO2 neutraal te zijn over de gehele 

productieketen.  

• In 2025 zullen alle Novartis vestigingen CO2 neutraal zijn - ons kantoor in Amsterdam 

heeft een BREEAM-duurzaamheidscertificaat. Daarnaast hebben we 

milieuvriendelijke voorwaarden opgenomen in onze contracten met al onze 

leveranciers.  

• We proberen om logistieke processen slimmer in te richten zodat minder frequent 

vervoer nodig is. In Europa vervoeren wij onze medicijnen zo veel mogelijk per schip 

in plaats van per vliegtuig om CO2-uitstoot te verminderen.  

• In Nederland stimuleren we onze medewerkers om zoveel mogelijk gebruik te maken 

van fiets of openbaar vervoer om naar Amsterdam te komen. Daarnaast zijn vanaf 1 

juli 2021 al onze nieuwe auto’s verplicht elektrisch en proberen we zakenreizen 

zoveel mogelijk te beperken. Ook hebben onze medewerkers de keuze om vanuit 

thuis te werken.  

 

Meer circulair werken: 
We zullen uiterlijk in 2025 ons afval halveren en in 2030 volledig plastic neutraal opereren: 

• Op kantoor in Amsterdam verminderen we het gebruik van plastic verpakkingen door 

te kiezen voor watercontainers in plaats van PET-flesjes, onze post te omhullen met 

biofolie in plaats van plastic, en geen plastic kantoorartikelen te gebruiken.  

• Ook hanteren wij strikte voorwaarden over duurzaamheid met onze leveranciers, 

zoals het inzetten van FSC-printen. 

• Daarnaast onderzoeken wij de mogelijkheden om onze medicijnen zo duurzaam 

mogelijk te verpakken. Ook exploreren we samen met de VIG en 

gezondheidszorginstanties of we de papieren bijsluiter kunnen vervangen voor een 

digitale versie.  

• Onze medicijnen worden getransporteerd in kartonnen dozen van gerecycled 

materiaal.  

• We maken gebruik van volledig gerecycled papier, verminderen ons papierverbruik 

door slimme ICT-toepassingen, en we scheiden ons afval. 

• Wereldwijd zullen we in 2030 volledig waterneutraal zijn om zo ons steentje bij te 

dragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in de gebieden waar wij actief zijn. In 

2025 moet het gebruik van water in alle Novartis vestigingen wereldwijd al gehalveerd 

zijn en mag er geen impact zijn op de waterkwaliteit door onze productieprocessen. 

 

Beschermen van ons water en milieu: 
• Met onze innovatieve behandelingen maken we vaker gebruik van het ‘Precision 

Medicine’ principe. Hierdoor wordt zowel gebruik als medicijnafval geminimaliseerd. 

Mooie voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld onze cel- en gentherapieën die maar 

eenmalig hoeven worden toegediend.  

• Gebruikmakend van nieuwe inzichten en nieuwe technologieën zullen we in de 

toekomst nog beter in staat zijn om geneesmiddelen te ontwikkelen die minder 

belastend zijn voor het milieu. 

• Via onze branchevereniging VIG zijn we betrokken bij de ‘Ketenaanpak 

medicijnresten uit water’. 

• Het hierboven genoemde internationale PREMIER project zal hier ook een 

belangrijke bijdrage aan leveren. 

 

Bij Novartis is ons doel ‘to reimagine medicine’. Duurzaamheid en een gezonde planeet zijn 

hier een belangrijk onderdeel van. Daarom blijven wij de komende jaren investeren in 

duurzame oplossingen die de impact op onze leefomgeving minimaliseren. Dit past bij onze 

ambitie om een voorloper te zijn op het gebied van duurzaamheid. 


